
                                                                                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                                                                                        Вченою радою  МДУ    

                                                                                                                                                                                        від «23»  грудня 2021р. 

                                                                                                                                                                                        протокол  №7 

                                                                                                                                                                                        введено в дію наказом 

                                                                                                                                                                                        від «24» грудня 2021 р                                 

                                                                                                                                                                                        № 388 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФІК 

 

підвищення кваліфікації/ стажування   науково-педагогічних та педагогічних працівників   

 

Маріупольського державного університету у 2022 році 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 



2 
 

№ 

з.п. 

ПІБ  

(повністю) 

наукови

й 

ступінь, 

вчене 

звання  

посада напрями(теми, 

найменування) 

підвищення 

кваліфікації 

форми 

підвищення 

кваліфікації 

види 

підвищення 

кваліфікаці

ї 

обсяги 

(тривалість) 

підвищення 

кваліфікації 

(в кредитах 

ЄKTC 

термін 

проходжен

ня 

навчання 

суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Відмітка 

про 

проходже

ння 

курсів 

підвищен

ня 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини 

 

1. Савран Ольга 

Юріївна  

- асистент  інституційна 

(заочна, 

дистанційна, 

мережева) 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

6 кредитів 

ЄКТС 

Протягом 

2022 р. 

ЦРЛП МДУ  

Кафедра дошкільної освіти 

 

2. Макаренко  

Ліля 

Василівна 

к.п.н.,   доцент   

кафедри 

дошкільної 

освіти 

Дитяча 

театралізована 

діяльність 

 інституційна 

(заочна, 

дистанційна, 

мережева) 

 

стажування 6 кредитів 

ЄКТС 

Протягом 

2022 р. 

Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет 

 

3. Макаренко 

Світлана 

Іванівна 

к.п.н., 

доцент 

доцент 

кафедри 

дошкільної 

освіти 

дистанційна 

освіта,  

дошкільна 

освіта,  

вища освіта 

 інституційна 

(заочна, 

дистанційна, 

мережева) 

 

стажування 6 кредитів 

ЄКТС 

Протягом 

2022 р. 

Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет 

 

Кафедра практичної психології 

 

4. Стуліка 

Олена 

Борисівна 

к. 

психолог

ічних 

наук, 

доцент 

в.о. 

завідувача 

кафедри 

практичної 

психології, 

доцент  

Розвиток 

професійної 

компетенції 

викладача ЗВО 

інституційна 

(заочна, 

дистанційна, 

мережева) 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

6 кредитів 

ЄКТС 

Протягом 

2022 р. 

ЦРЛП МДУ  
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     міжнародне 

стажування 

дистанційно  6 кредитів 

ЄКТС 

Протягом 

2022 р. 

  

5. Дьяченко 

Світлана 

Олександрівн

а 

- асистент 

кафедри 

практичної 

психології 

Школа 

педагогічної 

майстерності 

МДУ 

дистанційно навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

6 кредитів 

ЄКТС 

Протягом 

2022 р. 

ЦРЛП МДУ   

6. Тищенко 

Лілія 

Валеріївна 

к. псих 

наук, 

доцент 

доцент 

кафедри 

практичної 

психології 

Розвиток 

професійної 

компетенції 

викладача ЗВО 

дистанційно навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

6 кредитів 

ЄКТС 

Протягом 

2022 р. 

 ЦРЛП МДУ  

міжнародне 

стажування 

дистанційно  6 кредитів 

ЄКТС 

Протягом 

2022 р. 

  

Кафедра педагогіки та освіти 

 

7 Тимофєєва 

Ірина 

Борисівна 

кандидат 

педагогіч

них наук, 

доцент 

доцент 

кафедри 

педагогіки 

та освіти 

Розвиток 

професійної 

компетенції 

викладача ЗВО 

Дистанційно 

Вебінари та 

участь  в 

проєктній 

діяльності  

1 кредит, 30 

годин 

Протягом 

2022 року 

Не визначено  

8 Задорожна-

Княгницька 

Леніна 

Вікторівна 

доктор 

педагогіч

них наук, 

доцент 

професор 

кафедри 

педагогіки 

та освіти 

Розвиток 

професійної 

компетенції 

викладача ЗВО 

Не визначено  

9 Хаджинова 

Ірина 

Володимирів

на 

- 

асистент 

кафедри 

педагогіки 

та освіти 

Розвиток 

професійної 

компетенції 

викладача ЗВО 

Не визначено  

10 Нетреба 

Марина 

Михайлівна 

кандидат 

філологіч

них наук,   

доцент 

кафедри 

педагогіки 

та освіти 

Розвиток 

професійної 

компетенції 

викладача ЗВО 

Не визначено  

11. Воєвутко 

Наталя 

Юріївна 

кандидат 

педагогіч

них наук, 

доцент 

доцент 

кафедри 

педагогіки 

та освіти 

Розвиток 

професійної 

компетенції 

викладача ЗВО 

Не визначено  

12 Шумілова 

Ірина 

Федорівна 

доктор 

педагогіч

них наук, 

професор 

кафедри 

педагогіки 

Розвиток 

професійної 

компетенції 

Не визначено  
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доцент та освіти викладача ЗВО 

13 Цибулько 

Ольга 

Сергіївна 

доктор 

педагогіч

них наук, 

доцент 

професор 

кафедри 

педагогіки 

та освіти 

Розвиток 

професійної 

компетенції 

викладача ЗВО 

Не визначено  

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

14 Новікова 

Світлана 

Віталіївна 

Кандидат 

історичн

их наук, 

доцент 

Доцент 

кафедри 

історії та 

археології 

Розвиток 

професійної 

компетенції 

викладача ЗВО 

дистанційна Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

180 годин / 6 

кредитів 

ЄКТС 

 

Лютий 2022 

р 

ЦРЛП МДУ  

 

15 Зоська Яна 

Володимирів

на 

Доктор 

соціологі

чних 

наук, 

професор 

Професор 

кафедри 

філософії та 

соціології 

 Розвиток 

професійної 

компетенції 

викладача ЗВО 

дистанційна навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

180 годин / 6 

кредита 

ЄКТС 

Лютий 2022 

р 

ЦРЛП МДУ  

16 Стадник 

Альона 

Георгіївна 

Кандидат 

соціологі

чних 

наук, 

доцент 

Доцент 

кафедри 

філософії та 

соціології 

Розвиток 

професійної 

компетенції 

викладача ЗВО 

дистанційна навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

180 годин / 6 

кредита 

ЄКТС 

Лютий 2022 

р 

ЦРЛП МДУ  

ФАКУЛЬТЕТ  ГРЕЦЬКОЇ  ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ 

17 Гайдук Неллі 

Анатоліївна 

к.філол.н

., доцент 

В.о. зав. 

кафедри 

теорії та 

практики 

перекладу 

«Освітні 

інструменти 

критичного 

мислення» 

Дистанційна навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

60 годни (2 

кредити 

ЄКТС) 

Травень 

2022 р 

Платформа 

«Prometheus» 
 

18 Панова Яна 

Євгенівна 

- ст.викл. 

кафедри 

теорії та 

практики 

перекладу 

«Наукова 

комунікація в 

цифрову епоху» 

Дистанційна навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

60 годни (2 

кредити 

ЄКТС) 

Жовтень 

2022 р 

Платформа 

«Prometheus» 
 

19 Канна 

Вікторія 

к.філол.н

.,доцент 

доцент 

кафедри 

«Розвиток 

професійної 

Дистанційна навчання за 

програмою 

120 годин (4 

кредити 

Листопад 

2022 р 

ЦРЛП МДУ  
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Юріївна теорії та 

практики 

перекладу 

компетенції 

викладачів ЗВО» 

підвищення 

кваліфікації 

ЄКТС) 

20 Хоровець 

Віра 

Євгенівна 

к.філол.н

. 

доцент 

кафедри 

теорії та 

практики 

перекладу 

«Сучасні методи 

навчання та 

інноваційні 

технології в 

вищій освіті: 

європейський 

досвід та 

глобальні 

тенденції! 

Дистанційна навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

180 годин (6 

кредитів 

ЄКТС) 

Перша 

декада 2022 

р 

VUZF 

University of 

Finance, 

Business and 

Entrepreneurs

hip 

 

21 Лучина Софія 

Михайлівна 

- асистент 

кафедри 

теорії та 

практики 

перекладу 

Школа 

педагогічної 

майстерності 

очна навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

40 годин (1,3 

кредити 

ЄКТС) 

лютий 2022 

р 

ЦРЛП МДУ  

22 Гаргаєва 

Ольга 

Вікторівна 

- Старший 

викладач 

КГФП 

Філологія, 

методика 

викладання 

іноземної мови 

дистанційна семінари 30 год/ 1 

кредит ЄКТС 

Протягом 

року  

2022 р 

Університети 

Греції та 

Кіпру 

Університети 

України 

 

23 Жарікова 

Юлія 

Валентинівна 

к.філол.н

., доцент 

Декан 

факультету 

грецької 

філології та 

перекладу, 

доцент 

КГФП 

Розвиток 

професійних 

компетентностей

, 

мовленнєва 

компетентність 

дистанційна навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

30 год/1 

кредит ЄКТС 

Протягом 

2022 р. 

Не визначено  

24 Кіор Юлія 

Анатоліївна 

к.філол.н

., доцент 

Доцент 

кафедри 

грецької 

філології та 

перекладу 

Філологія, 

методика 

викладання 

іноземної мови 

дистанційна короткостро

кові, 

стажування 

30 год/ 1 

кредит ЄКТС 

Протягом 

року  

2022 р 

Університети 

Греції та 

Кіпру 

 

25 Кобиленко 

Наталя 

Костянтинівн

а 

- Старший 

викладач 

КГФП 

Філологія, 

методика 

викладання 

іноземної мови 

дистанційна короткостро

кові, 

стажування 

30 год/ 1 

кредит ЄКТС 

Протягом 

року 

2022 р 

Університети 

Греції та 

Кіпру, 
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Університети 

України 

26 Лабецька 

Юлія 

Богданівна 

к.філол.н

., доцент 

В.о.зав. 

кафедри 

грецької 

філології та 

перекладу, 

доцент 

КГФП 

Розвиток 

професійних 

компетентностей

, 

в педагогічній, 

науково-

дослідній, 

організаційно-

управлінській 

діяльності 

дистанційна навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

30 год/1 

кредит ЄКТС 

Протягом 

2022 р. 

Не визначено  

27 Новицька 

Оксана 

Анатоліївна 

к.філол.н

., доцент 

Доцент 

кафедри 

грецької 

філології та 

перекладу 

філологічний дистанційна семінари 30 год/ 1 

кредит ЄКТС 

Протягом 

року  

2022 р 

ЦРЛП МДУ  

28 Пічахчи 

Олена 

Володимирів

на 

- Старший 

викладач 

Напрям для 

освітян на 

prometheus.org.u

a  

дистанційна навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

30 год/1 

кредит ЄКТС 

Протягом 

2022 р. 

prometheus.or

g.ua 

сертифікат  

29 Рожкова 

Ірина 

Георгіївна 

- Старший 

викладач 

КГФП 

Напрям: 

Медіаграмотніст

ь, електронні 

технології 

навчання, 

програма 

підвищення 

кваліфікації з 

дистанційних 

технологій 

навчання 

дистанційна  Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

30 год/ 1 

кредит ЄКТС 

Протягом 

2022 р 

Сумський 

державний 

університет, 

Центр 

розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навального 

закладу 

Свідоцтво 

про 

підвищенн

я 

кваліфікац

ії  

30 Волік Наталія 

Анатоліївна 

Кандидат 

філологіч

них наук 

Доцент «Дистанційна 

освіта: 

інноваційні 

методи та 

Дистанційна 

(на базі 

платформи 

CloudA) 

Міжнародне 

стажування 

без відриву 

3 місяці,  

240 годин,  

8 кредитів 

ECTS 

З 29 

листопада 

2021 р. – по  

1 березня 

2022 р. 

Wyższa 

Szkoła 

Biznesu - 

National-Louis 

University 
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цифрові 

технології» 

31 Гусєва Олена 

Іванівна 

Кандидат 

філологіч

них наук, 

доцент 

Доцент «Медіаграмотніс

ть для освітян» 

Дистанційна Онлайн курс  60 годин Лютий 2022 

р 

Prometheus   

32 Звиняцьковсь

кий 

Володимир 

Янович 

Доктор  

філологіч

них наук 

професор «Академічна 

доброчесність: 

онлайн-курс для 

викладачів» 

Дистанційна Онлайн курс  60 годин Лютий 2022 

р 

Prometheus   

33 Педченко 

Оленка 

Василівна 

Кандидат 

філологіч

них наук 

Зав.кафедри «Дистанційна 

освіта: 

інноваційні 

методи та 

цифрові 

технології» 

Дистанційна 

(на базі 

платформи 

CloudA) 

Міжнародне 

стажування 

без відриву 

3 місяці,  

240 годин,  

8 кредитів 

ECTS 

З 29 

листопада 

2021 р. -  по 

1 березня 

2022 р. 

Wyższa 

Szkoła 

Biznesu - 

National-Louis 

University 

 

34 Рудакова 

Олександра 

Олександрівн

а 

- Асистент  «Академічна 

доброчесність: 

онлайн-курс для 

викладачів» 

Дистанційна Онлайн курс  60 годин (2 

кредити 

ЄКТС) 

Лютий 2022 

р 

Prometheus   

Школа 

педагогічної 

майстерності 

Очне навчання  40 годин   (1,3 

кредити 

ЄКТС) 

лютий ЦРЛП МДУ  

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

35 Андреєва 

Наталя 

Віталіївна 

- Асистент 

кафедри 

соціальних 

комунікацій 

«Медіаосвіта та 

прикладні 

соціально-

комунікаційні 

технології» 

дистанційна Підвищення 

кваліфікації 

 

60 годин / 2 

кредити 

ЄКТС 

Протягом 

2022 р. 

Дніпровський 

національний 

університет 

імені Олеся 

Гончара 

(Факультет 

систем і 

засобів 

масової 

комунікації та 

навчально-

методичний 
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центр 

післядипломн

ої освіти та 

підвищення 

кваліфікації 

Дніпровськог

о 

національног

о 

університету 

імені Олеся 

Гончара) 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

36 Бодик О.П.  

 

 

 

 

 

 

  

Доктор 

філософії

, доцент  

  

Доцент 

кафедри 

англійської 

філології  

  

 ELT perspectives 

in Higher 

Education 

 мовні курси 

підвищення 

кваліфікації 

 Онлайн  30 год. Протягом 

2022 р. 

 DINTERNAL 

EDUCATION, 

BRITISH 

PUBLISHER 

PEARSON IN 

UKRAINE 

 

English as a 

Medium of 

Instructions 

(EMI)  

мовні курси 

підвищення 

кваліфікації  

 Онлайн  30 год.   Протягом 

2022 р. 

 DINTERNAL 

EDUCATION, 

BRITISH 

PUBLISHER 

PEARSON IN 

UKRAINE 

 

37 Городнюк 

Н.А. 

Доктор 

філологіч

них наук, 

доцент 

Професор 

кафедри 

англійської 

філології 

Розвиток 

професійних 

компетентностей

, 

мовленнєва 

компетентність 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

 

Дистанц. 120 год / 4 

кредити 

Січень-

лютий 2022 

ЦПКПО МДУ 

 

 

38 Стьопін М.Г. Старший 

викладач  

Старший 

викладач 

кафедри 

англійської 

філології 

English as a 

Medium of 

Instructions 

(EMI) 

 

Мовні курси 

підвищення 

кваліфікації 

онлайн 30 год. Протягом 

2022 р. 

DINTERNAL 

EDUCATION, 

BRITISH 

PUBLISHER 
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PEARSON IN 

UKRAINE 

39 Яблоков С.В. Кандидат 

педагогіч

них наук, 

доцент 

Доцент 

кафедри 

англійської 

філології 

Інноваційні 

технології 

навчання 

іноземної мови; 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням; 

Професійна 

освіта 

Стажування очна 90 год / 3 

кредити  

Протягом 

2022 р. 

  

40 Адамова Г.О. - 

 

Старший 

викладач 

кафедри 

англійської 

філології 

 

Розвиток 

професійних 

компетентностей

, 

мовленнєва 

компетентність 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

 

Дистанц. 120 годин / 4 

кредити 

Січень-

лютий 2022 

ЦРЛП МДУ 

 

 

41 Чебурахіна 

В.В. 

-  Асистент 

кафедри 

англійської 

філології 

 

English as a 

Medium of 

Instructions 

(EMI) 

 

Мовні курси 

підвищення 

кваліфікації 

 

онлайн 

 

90 год / 3 

кредити 

 

Протягом 

2022 р. 

Не визначено  

42 Поклад Т.М. - Асистент 

кафедри 

італійської 

філології 

Медіаграмотніст

ь: практичні 

навички 

Курс 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанц.  30 год / 1 

кредит 

Протягом 

2022 р. 

Prometheus  

43 Ципоренко 

Л.Д. 

- Старший 

викладач 

кафедри 

італійської 

філології 

“STEM-

ОСВІТА: 

НАУКОВО-

ПРАКТИЧНІ 

АСПЕКТИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 

СУЧАСНОЇ 

Всеукраїнське 

науково-

педагогічне 

підвищення 

кваліфікації 

онлайн 

 

180 год / 6 

кредитів 

Протягом 

2022 р. 

Центр 

українсько-

європейськог

о наукового 

співробітницт

ва 
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СИСТЕМИ 

ОСВІТИ” 

44 Ганжело С.М. - Старший 

викладач 

кафедри 

німецької та 

французької 

філології 

 

Розвиток 

професійних 

компетентностей

, 

мовленнєва 

компетентність 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

 

Дистанц. 120 год/ 4 

кредити 

Січень-

лютий 2022 

ЦРЛП МДУ 

 

 

45 Мараховська 

Н. В.  

Кандидат 

педагогіч

них наук, 

доцент 

Доцент 

кафедри 

італійської 

філології 

“STEM-

ОСВІТА: 

НАУКОВО-

ПРАКТИЧНІ 

АСПЕКТИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 

СУЧАСНОЇ 

СИСТЕМИ 

ОСВІТИ” 

Всеукраїнське 

науково-

педагогічне 

підвищення 

кваліфікаці 

онлайн 

 

180 год / 6 

кредитів 

 

Протягом 

2022 р. 

Центр 

українсько-

європейськог

о наукового 

співробітницт

ва 

 

 

46 Кажан Ю.М. Кандидат 

педагогіч

них наук,  

Завідувач 

кафедри 

німецької та 

французької 

філології 

Використання 

цифрових 

технологій в 

навальному 

процесі з 

іноземної мови 

Курс 

підвищення 

кваліфікації 

Онлайн-

курс 

90 год/4 

кредити 

Січень 2022 Гете-інститут 

Україна 

 

Організація 

навчального 

процесу з 

іноземної мови у 

ВНЗ 

Стажування Очно-

дистан. 

120 год/ 4 

кредити 

Січень-

лютий 2022 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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 48 Черних Євген 

Миколайович 

к.ю.н., 

доцент 

завідувач 

кафедри  

права та 

публічного 

адмініструв

ання 

Розвиток 

професійних 

компетентностей 

«Теорія права, 

римське право» 

дистанційна навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

60 годин / 2 

кредита 

ЄКТС 

 

Протягом 

2022 р. 

Не визначено  

49 Годованик 

Євген 

Валентинович 

д.ю.н., 

доцент 

професор 

кафедри  

права та 

публічного 

адмініструв

ання 

Розвиток 

професійних 

компетентностей 

«Міжнародне 

право» 

дистанційна навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

60 годин / 2 

кредита 

ЄКТС 

(станом на 

26.10.2021 - 

120 годин / 4 

кредита 

ЄКТС) 

Протягом 

2022 р. 

Не визначено  

50 Волік 

Вячеслав 

Вікторович 

д.ю.н., 

професор 

професор 

кафедри  

права та 

публічного 

адмініструв

ання 

Розвиток 

професійних 

компетентностей 

«Адміністративн

е право» 

дистанційна навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

90 годин / 3 

кредита 

ЄКТС 

(станом на 

26.10.2021 - 

108 годин / 3 

кредита 

ЄКТС) 

Протягом 

2022 р. 

Не визначено  

51 Хараберюш 

Іван 

Федорович 

д.ю.н., 

професор 

професор 

кафедри  

права та 

публічного 

адмініструв

ання 

Розвиток 

професійних 

компетентностей 

«Кримінальний 

процес» 

дистанційна навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

90 годин / 3 

кредита 

ЄКТС 

(станом на 

26.10.2021 - 

108 годин / 3 

кредита 

ЄКТС) 

Протягом 

2022 р. 

Не визначено  

52 Яровий 

Анатолій 

Олександрови

ч 

к.ю.н., 

доцент 

професор 

кафедри  

права та 

публічного 

адмініструв

ання 

Розвиток 

професійних 

компетентностей 

«Кримінальне 

право, 

кримінально-

виконавче 

право» 

дистанційна навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

60 годин / 2 

кредита 

ЄКТС 

 

Протягом 

2022 р. 

Не визначено  
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53 Барегамян  

Сюзанна 

Хоренівна 

к.ю.н., 

доцент 

доцент  

кафедри  

права та 

публічного 

адмініструв

ання 

Розвиток 

професійних 

компетентностей

, мовленнєва 

компетентність 

 

очна навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

180 годин / 6 

кредитів 

ЄКТС 

Лютий, 

грудень 

2021 

ЦРЛП МДУ  

54 Тихомирова 

Галина 

Євгенівна  

к.ю.н., 

доцент 

доцент  

кафедри  

права та 

публічного 

адмініструв

ання 

Розвиток 

професійних 

компетентностей 

«Міжнародне 

право» 

очна  навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

180 годин / 6 

кредитів 

ЄКТС 

Протягом 

2022 р. 

Не визначено  

55 Альохін 

Олексій 

Борисович 

Доктор 

екон. н., 

професор 

Професор 

кафедри 

системного 

аналізу та 

інформаційн

их 

технологій 

Розвиток 

професійних 

компетентностей 

«Розвиток 

професійної 

компетенції 

викладача ЗВО» 

дистанційна навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

120 годин / 4 

кредита 

ЄКТС 

Листопад 

2022 

Не визначено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ 

56 Новікова 

Алла 

Володимирів

на 

- методист І 

категорії Розвиток 

науково-

методичної 

компетентності 

педагогічних 

працівників ЗВО 

змішана форма 

навчання 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

180 годин / 6 

кредитів 

ЄКТС 

 

У 2022 році Не визначено  

57  Ткаченко 

Христина 

Богданівна 

- методист І 

категорії 

виховна робота змішана форма 

навчання 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

180 годин / 6 

кредитів 

У 2022 році Не визначено  
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58 Крутько 

Ірина Ігорівна 

- Методист 1 

категорії 

навчального 

відділу 

Академічна 

доброчесність: 

онлайн курс для 

викладачів 

 

дистанційна 

 

Навчання 

через 

платформу 

масових 

відкритих 

онлайн-

курсів 

Prometheus 

 

120 годин/ 4 

кредити 

ЄКТС 

 

Протягом 

року 

 

Платформа 

Prometheus 

 

 

59 Гуржий 

Марія 

Юріївна 

- Методист 1 

категорії 

навчального 

відділу 

Академічна 

доброчесність: 

онлайн курс для 

викладачів 

дистанційна Навчання 

через 

платформу 

масових 

відкритих 

онлайн-

курсів 

Prometheus 

90 годин/3 

кредити 

ЄКТС 

Протягом 

року 

Платформа 

Prometheus, 

 

ЦРЛП МДУ 

 

60 Зіміна Марія 

Василівна 

 
 
 
 
 
 

- Начальник 

навчально-

методичног

о центру 

 змішана форма 

навчання 

Навчання 

через 

платформу 

масових 

відкритих 

онлайн-

курсів 

Prometheus 

90 годин/3 

кредити 

ЄКТС 

Протягом 

року 

Платформа 

Prometheus, 

 

ЦРЛП МДУ 

 

Помічник проректора з НПР                                                                             Лідія КОРОБЧЕНКО 

Начальник навчального відділу                                                                        Марія ЗІМІНА 

Начальник відділу       кадрів                                                                            Ольга БЛАГІНІНА 

 

 


